NOTULEN
Vergadering van:
Locatie:
Wijze:
Datum:

Algemene vergadering - de Najaarsvergadering De Weerelt van Sport, Utrecht
Conform Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
Zonder fysieke toegang leden, volledig digitaal te volgen
11 december 2021, opening 10.00 uur en sluiting 11.35 uur

Digitaal ingelogd:
Watersportverenigingen: WV Aalsmeer (W. Davelaar),ZV Belterwiede (J. van Esseveld),
WSV Binnenmaas (G. Vroegop), WV Blinckvliet (A. de Vries), WV Braassemermeer (M.
Hasselman, B. van den Berkhof), DEA Breukelen (R. de Richemont), Kon. Dordrechtsche R
en ZV (P. Bartelts), WV Goeree (F. van der Dussen), WSV Gooierhaven (R.J. Slotema),
Haarlemsche JC (W. Emmens), Harlinger WV (H. Voorneveld), WV Hellevoetsluis (G.
Gerritsen), Holland Regatta Club (F. Driessen), KWV De Kaag (M. Blom), St. Kano
Activiteiten (R. Kok), WSV De Kil (A. Markus), WV De Koenen (M. Gijzelaar, S.
Nieuwenhuys), NVv Kustzeilers (E. Megens, F. Berkel),WV Lelystad (E. Jochemsen), N.S.Z.V.
De Loefbijter (S.-M. van Oorschot), Kon. WV Loosdrecht (H. Bergsma, J.W. Bouman), WSV
Lunegat (T. Cloo), KR&ZV De Maas (R. van der Stroom), RR en ZV Maas en Roer (J.
Mooren), Kon. Ned. Z&RV (M. van Bemmel), WV Onklaar Anker (A. Krull), WV Oostvoorne
(B. de Puij), WSV De Put (N. Kool), JC Scheveningen (T. Lemeer), WSV Sint-Annaland (D.
van Sluis, P. Tielemans), Kon. WV Sneek (K. Doevedans), WV Sloterplas (J. Keijner), Z &
WV Uitgeest (A. Schipper), Utrechtse KC (J. Minnema, W. Hartholt), WSV De Vecht (F.
Bus), SW Vlietland (D. van Vuuren), ST. WSC Vlietland (W. Verschuur), Gooise WV De
Vrijbuiter (M. Göttgens, T. Viool-Mierop), WV Wolphaartsdijk (A.-J. Bruijs, D. Wesdijk),
Zaanlandsche ZV (F. Segaar, J. Borsboom), WSV Zegerplas (D. van der Schilden), WSV
De Zevenwolden (S. de Vries, P. Brouwer), WV De Zuiderzee Urk (M. Ruiten), ZC ’37 (J. van
der Toolen)
Toehoorders: G. Dudok van Heel, E. Lagerweij, R. Franken, H. Snoekc, (Erelid), P.
Nannenberg (Houder van een Onderscheiding), D. Koekoek, E. van Dinten (Financiële
commissie),M. Pannevis (Zeilraad), M. Vos, E. van Vuuren (Platform wedstrijdsport), C.
Struycken (Platform Recreatiesport), P. Smelt (RV Zuid Holland), B. Aertssen (RT
Deltawateren),T. Fick, M. Roché (RT Vecht en Plassen), A. Bender, L. Rutten (RT
Noord-Holland Zuid), E. Kaars Sijpesteijn (RT Noordzee), G. Geelkerken
(Reglementencommissie), D.-J. Zweers (Noordzeeclub), A. van Gerven, M. van der Hoek,
H. Kuipers, Serge Kats, I. Köpping, E. Fokker, L. Polet, C. van Leerdam, E. Willems, S. Meijer
(medewerker)
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Bestuur: J. Stelwagen, W. van Catz, M. Poulie, P. Burggraaff, Ab Reinders, Christoffer
Jonker
1

Opening en vaststellen agenda

In verband met de afwezigheid van voorzitter Ernst Jan Broer, neemt vice voorzitter en
secretaris Jan Stelwagen tijdens deze vergadering het voorzitterschap op zich. Hij heet
iedereen van harte welkom op deze Algemene vergadering – de Najaarsvergadering die volledig digitaal plaatsvindt.
Na een aantal huishoudelijke mededelingen over het verloop van deze vergadering
wordt vastgesteld dat de vergadering conform statuten is opgeroepen d.d. 11 november
2021 en in overeenstemming met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. De
agenda wordt vastgesteld.
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Ton van Aalderen, regioteamlid Wadden,
Boudewijn Binkhorst, oud olympiër en Leo Eggink van het ZW scoringsprogramma.
2

Notulen Algemene vergadering - de Jaarvergadering van 17 mei 2021

Vice voorzitter Jan Stelwagen kan melden dat er vooraf geen opmerkingen zijn
ontvangen over de notulen. Ook meldt hij dat de in de notulen weergegeven
stemtellingen zijn nagelopen op correctheid. Er komen via de chat geen opmerkingen
binnen of verzoeken om een stemming over de notulen.
De Algemene vergadering – de Najaarsvergadering - besluit de notulen van de
Algemene vergadering - de Jaarvergadering - van 17 mei 2021 goed te keuren.
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Mededelingen en ingekomen brieven
Alle ingekomen brieven en vragen zijn beantwoord en gepubliceerd op de website.
4
Update
Er wordt middels een filmpje een uitgebreide update van alle platforms getoond. Dit
filmpje zal ter naslag geplaatst worden op de website op de pagina van de Algemene
vergadering.
5
Benoemingen
Alle benoemingen worden middels de stemmodule ter besluitvorming voorgelegd.
Voor de herbenoeming van Peter Burggraaff zijn 372 stemmen voor, 0 tegen en 6
blanco.
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De Algemene vergadering – de Najaarsvergadering - besluit de heer Peter
Burggraaff te herbenoemen als bestuurslid wedstrijdsport Zeilen, Kite- en
Windsurfen.
Verder deelt vice voorzitter Jan Stelwagen mee dat hijzelf op verzoek nog zal aanblijven
als secretaris tot de ALV van mei 2022 om zo de continuïteit te waarborgen tot er een
opvolger voor hem is gevonden.
Dieter van der Schilden heeft aangegeven te zullen aftreden en zal bij dezen uit de
Zeilraad treden. Dieter wordt door Jan Stelwagen hartelijk bedankt voor zijn jarenlange
inzet en hij geeft aan er op een ander passend moment hier uitgebreider bij stil te zullen
staan. De Zeilraad heeft laten weten dat het conform hun reglement, in onderling
overleg uit hun midden een nieuwe voorzitter heeft gekozen. Vanaf 1 januari 2022 zal
deze rol worden vervuld door Geert Geelkerken.
Voor de benoeming en herbenoemingen in de Zeilraad zijn 372 stemmen voor, 0 tegen
en 10 blanco stemmen uitgebracht.
De Algemene vergadering – de Najaarsvergadering - besluit Nicole de By te
benoemen en Paul de Groot en Gérard Vervoort te herbenoemen als lid van de
Zeilraad.
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Jaarplan 2022 en begroting 2022
Het jaarplan van de platforms wordt toegelicht middels een filmpje en bestuur en
bureau worden ter vergadering toegelicht door directeur Arno van Gerven en vice
voorzitter Jan Stelwagen.
Penningmeester Wouter van Catz neemt de toelichting die is opgenomen in de
begroting 2022 door. Daarnaast geeft hij de leden inzicht in de liquiditeitspositie en in
de platformbegrotingen. Hij spreekt het doel uit om deze in 2024 budgetneutraal te
krijgen.
Er zijn met de financiële commissie na elke rapportageperiode - gedurende het jaar
drie - besprekingen geweest. Ook is dit najaar een risicoworkshop gehouden om
algemene risico’s te bespreken met daarbij op verzoek van de accountant de
frauderisico’s. Het bestuur hoopt de volgende Algemene vergadering in mei 2023 de
uitkomsten hiervan aan de leden te kunnen presenteren.
Detmer Koekoek, voorzitter van de financiële commissie, meldt dat in de samenwerking
met het dagelijks bestuur een goede drive is gevonden met penningmeester Wouter
van Catz als eerste contactpersoon en een korte lijn met de andere bestuursleden en
directeur Arno van Gerven. De samenwerking is gebaseerd op transparantie, is
proactief en er wordt gesproken over onderwerpen die er toe doen waaronder het
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risicomanagement. Over de begroting kan de financiële commissie melden dat de
liquiditeit goed te noemen is. De solvabiliteit is voldoende maar de financiële
commissie acht het wel verstandig om de algehele reserve te verstevigen. De
begroting laat dit ook toe op de lange termijn. De platformbegrotingen geven een
goede aansluiting tussen beleid en financiën voor de platforms. In de risico workshop is
een risicoscan gemaakt waarbij is gekeken naar interne en externe bedreigingen en er
is een fraudescan gemaakt. In de volgende Algemene vergadering zal een en ander
teruggekoppeld worden.
In het algemeen vindt de financiële commissie dat er in 2021 goede stappen zijn
gemaakt en over 2022 geven zij aan dat de begroting goed is onderbouwd en deze
ondersteunen zij dan ook.
De besluiten over de contributie 2022 en het jaarplan 2022 en de begroting 2022
worden voorgelegd via de stemmodule.
Voor de stemming over de contributie 2022 zijn 336 voor, 25 tegen en 27 blanco
stemmen uitgebracht.
De Algemene vergadering – de Najaarsvergadering - besluit de contributie voor het
jaar 2022 vast te stellen op de volgende tarieven: WSV's :Volwassenen € 21,70,
Jeugd/Gezin € 10,85, KV's: Volwassen € 21,70+€ 4,00, Jeugd/Gezin € 10,85.
Voor de stemming over het jaarplan 2022 en begroting 2022 zijn 366 voor, 14 tegen en 5
blanco stemmen uitgebracht.
De Algemene vergadering – de Najaarsvergadering - besluit het jaarplan 2022 en de
begroting 2022 goed te keuren.
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Wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement
Vice voorzitter Jan Stelwagen meldt over het proces dat na het besluit van de
Algemene vergadering in 2020 om de statuten en het huishoudelijk reglement te
herzien, er dit voorjaar en najaar diverse momenten zijn geweest voor de leden om hun
input te geven op de concepten van de statuten en het huishoudelijk reglement. In de
voorliggende concepten kunnen verenigingen zelf de afweging maken of zij en hun
leden zich via hun statuten binden aan de tuchtrechtspraak via het Instituut Sport
Rechtspraak (ISR). Naast deze binding via de statuten van de vereniging, is er een
uitbreiding op het licentiesysteem mogelijk om via deze route de individuele leden van
verenigingen aan de tuchtrechtspraak te binden. De komende jaren zullen de licenties
worden uitgebreid. Dit is uitgebreid besproken in een consultatiesessie. Op basis
daarvan is het concept nog bijgesteld. Ook is een sportrecht advocaat geraadpleegd
op een aantal punten en die heeft bevestigd dat indien verenigingen die koppeling in
hun statuten niet opnemen, hun leden daarmee niet gebonden zijn aan de
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tuchtrechtspraak. De informatiesessie van maandag 6 december 2021 heeft tot slot
nog geleid tot een enkele redactionele aanpassing in de statuten.
Voor de stemming over de statuten zijn 253 voor, 4 tegen en 109 blanco stemmen
uitgebracht.
De Algemene vergadering – de Najaarsvergadering - besluit de statuten
overeenkomstig de concept gewijzigde statuten te wijzigen.
Voor de stemming over het huishoudelijk reglement zijn 266 voor, 4 tegen en 118 blanco
stemmen uitgebracht.
De Algemene vergadering – de Najaarsvergadering - besluit het huishoudelijk
reglement overeenkomstig het concept gewijzigd huishoudelijk reglement te
wijzigen.
De statuten zullen nu ter goedkeuring worden voorgelegd aan Z.M. De Koning in
verband met het bestendigen van het predicaat “Koninklijk”. De statuten zullen ingaan
zodra deze bij de notaris zijn gepasseerd.
Inmiddels zijn er ook nieuwe modelstatuten voor verenigingen in ontwikkeling waarin
ook de WBRT is meegenomen en deze zullen op korte termijn verspreid worden. daarbij
zal ook het collectieve aanbod voor verenigingen van de notaris gecommuniceerd
worden.
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Besluit beëindiging opstalrecht Hichtumerweg 17A te Bolsward
Er is geen verzoek vanuit de leden om het besluit over de beëindiging van het
opstalrecht aan de Hichtumerweg 17A te Bolsward voor te leggen via de stemmodule.
De Algemene vergadering – de Najaarsvergadering - besluit, conform artikel 17 lid 5
van de statuten, de beëindiging van het opstalrecht van de Hichtumerweg 17a te
Bolsward goed te keuren.
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Data Algemene vergaderingen 2022
De Algemene vergadering – de Najaarsvergadering - besluit de Algemene
vergaderingen in 2022 op de volgende data te laten plaatsvinden:
Jaarvergadering
Najaarsvergadering

: maandagavond 23 mei 2022
: zaterdag 10 december 2022
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Rondvraag
Alle vragen die via de chat zijn gesteld zijn aldaar beantwoord.
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Sluiting
Het laatste woord wordt gegeven aan erelid Gwen Dudok van Heel. Zij geeft namens
alle ereleden aan dat zij merken dat er een nieuwe frisse wind waait. De nieuwe
platform- en financiële structuur liggen op koers. Ondanks de beperkingen die corona
met zich meebrengt, kijkt de watersport gezamenlijk naar wat er wél mogelijk is. Daarbij
is zichtbaarheid belangrijk. De informatie via e-mails, nieuwsberichten en filmpjes
leiden tot een frisse interpretatie en laat meer resultaat zien van waar het
Watersportverbond mee bezig is.
Met Allianz heeft het Watersportverbond een stevige partner in het thema The Future is
Water. Water in de volle breedte ingezet in het delen van kennis, inspiratie en
duurzaamheid, met volgend jaar als hoogtepunt de Dutch Water Week.
Ze ziet overal verbinding, ambitie, samenwerking en betrokkenheid en complimenteert
daarom het bestuur en dankt de medewerkers voor hun inzet.
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